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 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

  މާލެ،            

   .ދިވެހިރާއްޖެ         

 

 ބެހޭ ދިނުމާ ފޯރުކޮށްހިލޭ  ތެރިކަން އިން ޤާނޫނީ އެހީ  އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން 

 ގަވާއިދު 

 

 

 ބާބު  ފުރަތަމަ 

 ފެށުން ތަޢާރަފާއި 

 

ން ހިލޭ ތެރިކަމޯލްޑިވްސް އިން ޤާނޫނީ އެހީ"ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ  ގަވާއިދަކީ  މި  (ހ) .1 ފާއި ނަންޢާރަ ތަ

 ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ. ފޯރުކޮށް

 ގެ މިޝަނު ކޮ"ހިއުމަން ރައިޓްސް  2006/6ވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު އެކުލަވައިލައިފައިގަވާއިދު  މި  (ށ)  

 ވެ. ނެ ދަށުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ  ގެ ދަށުންވަނަ މާއްދާ 31ޤާނޫނު" ގެ 

 މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުމެވެ.    .2 ދުމަޤްޞަ

 

ކީލެއްގެ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޤާނޫނީ ވަ 53ޤާނޫނުއަސާސީގެ    (ހ)  

ހަކަށްމެ ންމެ މީކޮ އްޤު އްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ އެހީ ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައެހީއަކަށް ބޭނުންވެ

 ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކޮށްދިނުން. 

 

އްޤުތައް ޙަ(ކުޑަކުދިންގެ  9/91ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 35ޤާނޫނުއަސާސީގެ   (ށ)  

ދާތަކުގެ  މުޢާހަޤްވާމީއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަދިވެހިރާ ،ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި

ދިންނަށް ޤާނޫނީ ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކުޑަކު CRCތެރެއިން ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާ (

 އެހީތެރިކަން ހިލޭ ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.

 

އިވާ އިވެރިވެފަދިވެހިރާއްޖެއިން ބަ ،ނޫނު) އާއި(ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ޤާ  18/2016ޤާނޫނު ނަންބަރު   (ނ)  

އް ކުރުންތަފާތު ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނާމެދު ކުރެވޭ އެންމެހައި ތަ

އް ފާތުކުރުންތައަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާއި ތަ CEDAW)ނެއްތައިލުމުގެ މުޢާހަދާ (

 ނުން. ކޮށްދިށް ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ލިބޭނެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކުރިމަތިވާ އަންހެނުންނަ

 

(ނުކުޅެދުންތެރިކަން  8/2010ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު  35ޤާނޫނުއަސާސީގެ   (ރ)  

 ،ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި
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ޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދިވެހިރާއް

މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ނުވަތަ 

ތުތައް ފުރުޞަޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ލިބޭނެ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް 

 އިތުރުކޮށްދިނުން.

 

ނޫނީ ންނަށް ޤާ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހު ،ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 35ޤާނޫނުއަސާސީގެ   (ބ)  

 އެހީތެރިކަން ހިލޭ ލިބޭނެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކޮށްދިނުން.

 

ޤު ގެ ޙައްބިގަތުމު ހީ ހޯދައި ލިވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޤާނޫނީ ވަކީލެއް އެ 53ޤާނޫނުއަސާސީގެ   (ޅ)  

ފަރާތްތަކަށް  އެ ން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ލިބިދިނުމުގެ ގޮތު

 ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުން. 

 

ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ކޮމިޝަނުން ޤާނޫނީ 

އެހީތެރިކަން 

ފޯރުޮކށްދޭނެ 

 އްމައްސަލަތަ

    ތުން،    ގޮވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމުގެ  2މި ގަވާއިދުގެ    . 3

ިދ    ވެ. އަ ކުގައެ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނީ އަންނަނިވި މައްސަލަތަ 

އިދުގެ މި ގަވާ ގައިލަތައް ކަނޑައެޅުމުމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ މައްސަ

ޞަ ޚާއް ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ނ) އާއި (ރ) އާއި (ބ) އާއި (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2

   ނެއެވެ.ދެވޭ ރައްކައުތެރިކަމާއި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތަކަށް އިސްކަން

 

 މަދަނީ މައްސަލަތައް.  (ހ)  

 

، މަށްފަހުތުގައި ތިބު(ވިހި) އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރައަކީ ކުޑަކުދިންގެ ގޮ 20(އަށާރަ) އަހަރާއި  18  (ށ)  

ންނަ އަތަކެއް ދަލުޤާނޫނީގޮތުން ބޮޑެތި މީހުން ކަމުގައި ބަލާ އުމުރު ހަމަވެ، ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑެތި ބަ

ން ހީތެރިކަ ވާ އެތުން ބޭނުންއުމުރުފުރައެއްކަމަށް ބަލައި، މި އުމުރުފުރައިގެ މީހުންނަށް ޤާނޫނީގޮ 

އަހަރުދުވަހަށް  (އެކެއް) 1އަހަރު ނުފުރޭ ފަރާތަކަށް (ވިހި)  20އުމުރުން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 

 ވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ޙުކުމެއް ކަނޑައެޅޭ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް.

  

ންނަ މަށް ފެދިޔުކޮށް ކުރިއަށްގެން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރީޢަތް މެދުވެރި  (ނ)  

 މައްސަލަތައް.

 

  ފެންނަ ކަމަށް އަވަހަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ،މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު  (ރ)  

ޅޭ  ހުށަހެނަށްކޮމިޝަ ،ކޮމިޝަނުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ،މައްސަލަތައް. މިގޮތަށް ކަނޑައެޅުމުގައި

ށް ތިކޮށް އެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ބެލުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އުސޫލަ މައްސަލަތައް ގިން 

 ރިޢާޔަތްކުރެވެނޭއެވެ. 

 

ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމަްށ 

އެދި ހުށަހަޅާ 

މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ 

ހާލަތު 

ވަޒަންކުރުމުގައި 

ރިޢާޔަްތކުރާނެ 

 ކަންކަން

ކަށް ތްތަ ތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާމި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ޤާނޫނީ އެހީ    . 4

ންގެ  މީހުއިސްކަންދިނުމުގެ ގޮތުން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދޭ

 ވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ވަޒަންކުރުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެއެ

 އަށްވުރެ މަދުން ލިބޭ ފަރާތެއް.(ދިހަ ހާސް) ރުފިޔާ -/10,000މުސާރައިގެ ގޮތުގައި   (ހ)  
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ން ހީތެރިކަ ނީ އެދައުލަތުގެ އެހެން އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކުންވެސް ޤާނޫ  (ށ)  

 ހިލޭ ލިބޭ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން.

 

ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ކޮމިޝަނުން ޤާނޫނީ 

އެހީތެރިކަން 

 ފޯރުޮކށްދޭނެ ގޮތްތައް 

ގެ ރިކަމުޤާނޫނީ އެހީތެ ،ދުގެ ދަށުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭނީމި ގަވާއި    .5

 ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ޚިދުމަތްތަކެވެ.

 ޤާނޫނީ ލަފާދިނުން.  (ހ)   

 ކޯޓުތަކުގައި ތަމްސީލުކޮށްދިނުން.   (ށ)  

 ރިވެދިނުން. ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެ  (ނ)   

ކޯޓުތަކުގައި 

ވަކާލާުތކޮށްދިނުމަށް 

ނިންމުމުގައި 

ރިޢާޔަްތކުރާނެ 

 ކަންކަން

ފަދައިން  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައްޔާއި  3މި ގަވާއިދުގެ    .6

މަށް ތް ކުރުޢާޔަކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކޮށްދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާނީ އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރި

 ފަހުގައެވެ. 

 

 .)ސްތައްތިމާޢީ ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ހުރައިޖު ނުވަތަ ލަތްތައް (މާލީހާމައްސަލައިގެ ޚާއްޞަ   (ހ)   

ޅާ ހުށަހަ އެ އެދި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމަށްމައްސަލައިގެ ބާވަތުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ސަބަބަކާހުރެ،  އެ  (ށ)   

 އަކަށް އްސަލަދަ މަފަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ އިރާތެއްގެ އެހީތެރިކަމާނުލަފަރާތަށް އެހެން އެއްވެސް ފަ

 ވުން.

 

 

 ދެވަނަ ބާބު 

 ދިނުން އި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދުމާއި، އެކަން ހަމަޖައްސަ 

 

ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން 

 ހޯދަން އެދޭނެ ގޮތް 

ގައި  1 ދުވަލުގެ ޖަ ކުން، މި ގަވާއިދު ދޭ ފަރާތްތަ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހޯދަން އެ   (ހ) .7

       ކުތަކާއެކިޔުންއެ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެ މަށްފަހު،ފުރިހަމަކުރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  މި

 

ރިހާ ގެން ހުރިވެ ރެއް މެދުވެ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މަޤުބޫލު އުޛު  (ށ)  

(ފަހެއް) ދުވަހުގެ  5ގިނަވެގެން  ،ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހެޅެން ނެތް ފަރާތްތަކުގެ ފޯމު ބަލައިގަތުމަށްފަހު

 ތެރޭގައި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 

ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން 

ހޯދަން އެދި ފޯމު 

ހުށަހެޅުމުން، 

މަށް އެދޭ ފަރާާތ އެކަ

ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު 

ފުރިހަމަކުރާ 

 ޗެކްލިސްޓް 

ނަ ވަ 7ގެ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހޯދަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން މި ގަވާއިދު   (ހ) .8

ތެރޭގައި         (ފަހެއް) ދުވަހުގެ 5މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު ހުށަހެޅުމުން، ގިނަވެގެން 

ދުވަލު ދުގެ ޖަވާއިގަ މިޝަނުގެ ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމަންޓުން އެ ފަރާތާ ބައްދަލުކޮށް، މި މި ކޮ

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗެކްލިސްޓް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.  2

މަށް ދަލުވު ބައްޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހޯދަން އެދޭ ފަރާތުން މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ށ)  

 ންނަންވާނެއެވެ. ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ގެ 2ޒިރުވާއިރު، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ހާ

 

ބޭތާ ގިނަވެގެން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ލި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން   .9ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން 
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ހޯދުމަށް އެދި 

ހުށަހެޅޭ ފޯމުތަކާމެދު 

 ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް 

އެ މައްސަލައިގައި ޤާނޫނީ  ،(ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ކޮމިޝަނުން ގޮތެއް ނިންމައި 15

ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސަބަބާއެކު  ،އެހީތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

 ޚިދުމަތްދޭން ފަށަންވާނެއެވެ. ،ލިޔުމުން އަންގައި

 

ނުމުގެ ޤާނޫނީ ލަފާ ދި

ޚިދުމަތާއި، ކޯޓުން 

ބޭރުގައި މައްސަލަ 

ޙައްލުކޮށްދިނުމުގެ 

ޚިދުމަތުގައި 

ވަކީލުންނާއި ލީގަލް 

އޮފިސަރުން 

 ހަރަކާތްެތރިވުން 

 ދުމަތާއިނުމުގެ ޚި ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާދި 5މި ގަވާއިދުގެ    . 10

ނުމުގައި ކޮށްދި ފޯރު ޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް(ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯ

 ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި ކޮމިޝަނުގެ ލީގަލް އޮފިސަރުން ހަރަކާތްތެރިވާނެއެވެ. 

 

 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ޒިންމާތައް 

 

ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

މޯލްޑިވްސްގެ 

 ޒިންމާތައް 

ދުގައި ވާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް މި ގަ   .11

ކަންކަން  ނަނިވި އަންބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ގޮތުން 

 އެވެ. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކުރަންވާނެ

 ރިޔަށް ކު ގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކަންކަން އެކަށީގެންވާ އަވަސް މިނެއް  (ހ)  

 ގެންދިޔުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

އިން ސޭހަފަޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތައް   (ށ)  

 .ންއެނގޭނެހެން އާންމުކުރު
ތުގައި ވާ ހާލަ ޒުލް މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުމުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ނުވަތަ ލީގަލް އޮފިސަރަކު ތަނާ  (ނ)  

ނީ ށް ޤާނޫ ދިނުމަނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުމުގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތް ބަދަލުކޮށް 

ކީލުގެ ނޫނީ ވަ އެ ޤާ  ދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެހީތެރިކަން ލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހާލަތުގައި މި ގަވާއި 

ކު  ފިސަރަ ނުވަތަ ލީގަލް އޮފިސަރެއްގެ ބަދަލުގައި އެހެން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ނުވަތަ ލީގަލް އޮ

 ހަމަޖައްސައިދިނުން.

ތަ ލީގަލް ކު ނުވަކީލަމައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޢައްޔަނުކުރެވޭ ޤާނޫނީ ވަ  (ރ)  

ހައި  އެންމެއެކުމާތެރިކަލިއްޔަތު އަދާކުރަނީ އެކަށީގެންވާ ފަރުވާއޫފަރާތްތަކުގެ މަސް  އޮފިސަރުން އެ

ރަންޖެހޭ މަލުކު ޢަރުން ވަކީލުންނާއި ލީގަލް އޮފިސަ ރުމަށްޓަކައި،ންކަން ކަށަވަރުކުނުފޫޒުން އެއްކިބާވެގެ

 ޑުތަކާ  މިންގަމިފަރާތްތަކުން  އެ ،ލައިއި ފަންނީ މިންގަނޑެއް އެކުލަވަ މިންގަނޑާއިއަސާސީ ސުލޫކީ 

 އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން. 

ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން 

ދިނުން 

ހުއްޓައިލެވިދާނެ 

 ހާލަތްތައް 

ން ހީތެރިކަނީ އެމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދެވޭ މީހާއަށް ދެވޭ ޤާނޫ   .12

 ވެއެވެ. ބިގެން ށް ލިކުގައި ހުއްޓައިލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަ އަންނަނިވި ހާލަތްތަ

ވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ގައި ބަޔާންކޮށްފައި  1ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދި މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު   (ހ)  

ން ހިއުމަ ކުން  ހިސާބަހުށަހަޅައިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައި އެއްވެސް

 ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް އެނގުން.

ތަ ން ނުވައްކުޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ލިބޭ މީހާ، ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ނުވަތަ ލީގަލް އޮފިސަރަށް ބިރުދެ  (ށ)  

 އަނިޔާކުރުން ފަދަ ޖިނާއީ ތަހުމަތެއް ކުރެވޭފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުން.
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ދޭ މީހާގެ މަށް އެ ތެރިކަޤާނޫނީ އެހީ ،ޓަކައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠެއްޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ލިބިގަތުމަށް   (ނ)  

 ކިބައިން އުނިވުން.

ދޭ  ހޯދަން އެވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން  13މި ގަވާއިދުގެ   (ރ)  

 ފަރާތުގެ ޒިންމާތައް އަދާނުކުރުން.

 

 

 ބާބު  ހަތަރުވަނަ 

 ހޯދަން އެދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާތައް ން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަ 

 

ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން 

ހޯދަން އެދޭ ފަރާތުެގ 

 ތައް ޒިންމާ

ގެ ފަރާތު  އެދޭ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް    . 13

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.  ،ޒިންމާތައް

ލޫމާތު އިވާ މަޢުވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހަޅާ ފޯމުގަ 7ގެ މި ގަވާއިދު   (ހ)  

ފައިވާކަން ށަހެޅިއް ހުފުރިހަމަކުރެވިފައިވާކަމާއި، އެ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަ

 ކަށަވަރުކުރުން.

 ލޫމާތަކީ އިވާ މަޢު ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހަޅާ ފޯމުގަ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 7މި ގަވާއިދުގެ   (ށ)  

  މަޢުލޫމާތުކަން ކަށަވަރުކުރުން.ސައްޙަ

މު ދި ފޯހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެ  (ނ)  

އިޓްސް މަން ރަހިއު އެމީހެއްގެ ހާލަތު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، އެކަން ލަސްނުކޮށް  ،ހުށަހަޅައިފައިވަނިކޮށް

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން.

ންނާއި ކީލުހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ޤާނޫނީ ވަ  (ރ)  

 ވުމަށް ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ބޭއް ،މުވައްޒަފުންނަށް އެއްބާރުލުންދީ

 މަސައްކަތްކުރުން.

 

 ބާބު  ފަސްވަނަ 

 އެހެނިހެން 

 

ގަވާއިދަށް 

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

ގައި  ގެޒެޓު ކާރުގެދިވެހިސަރު، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ކޮމިޝަނުން މި ގަވާއިދު ފާސްކޮށް    .14

  ފެށިގެންނެވެ.  (ތިނެއް) މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން  3ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މި ގަވާއިދު 
ވާއިދުގެ ޖަދުވަލަކީ ގަ

ބައެއްކަމުގައި 

 ކަނޑައެޅުން 

 . އަކީ މި ގަވާއިދުގެ ބައެކެވެ 2އާއި ޖަދުވަލު  1މި ގަވާއިދާ އެކުގައިވާ ޖަދުވަލު    .15

 ޝަނުން  ކޮމި މި މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން، މި ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށް    .16 އުވައިލެވޭ ގަވާއިދު 

އިން ހިލޭ  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް "ލުކުރަމުން އައި މީގެ ކުރިން ޢަމަ

 " އުވުނީއެވެ. ޤާނޫނީ އެހީ ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު 

 

ކާއި ފުޒުތަ މި ގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު، އަންނަނިވި ލަ    .17 މާނަކުރުން

 މެވެ. ނަކުރުލަޒުފުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައިވަނީ، އެ 

ގެ އްޖޭދިވެހިރާ ،"ކޮމިޝަން" ނުވަތަ "ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  (ހ)   

އިޓްސް ރަވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ހިއުމަން  189ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ދަ މޯލްޑިވްސްއަށެވެ. ކޮމިޝަން އޮފް 

(ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  9/91ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،"ކުޑަކުދިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  (ށ)  
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 ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނުގައި) ކުޑަކުދިން މާނަކޮށްދީފައިވާ ގޮތަށެވެ. 

ނު ޤާނޫ ،އެވަނީ ކަމަށް ބުނެފައި"އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާއި ތަފާތުކުރުންތައް ދިމާވާ އަންހެނުން"   (ނ)   

 ރުމާއި،ޖެންޑަރއަށް ބަލައި ތަފާތުކު ،(ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ޤާނޫނު) ގައި 18/2016ނަންބަރު 

 ވެ. ންކަމަށެ ވާ ކައަންހެނަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި 

 8/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މަށް ބުނެފައި އެވަނީ"ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން" ކަ  (ރ)  

ގެ  ދިނުމު ރިކަން(ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެ

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން މާނަކޮށްދީފައިވާ ގޮތަށެވެ.  ،ޤާނޫނު) ގައި

ޖޭގެ (ދިވެހިރާއް 8/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ފައިވަނީ"އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން" މާނަކޮށް  (ބ)  

) ހެއްފަ (ފަސްދޮޅަސް 65"ޕެންޝަން އުމުރު" މާނަކޮށްފައިވާގޮތަށް  ،ޕެންޝަން ޤާނޫނު) ގައި

 މީހުންނަށެވެ.  ގެ އަހަރުން ފެށިގެން މަތީ

ރު  ނަންބަ ނޫނު އި ޤާމައްސަލަތައް" ކަނޑައެޅުމުގަ އީއަހަރަށްވުރެ ކުރު ޙުކުމެއް ކަނޑައެޅޭ ޖިނާ 1"  (ޅ)  

ދޭ ޔާންކޮށްރު ބަ ޤޫބާތު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަބުގެ މިންވަޢުޤާނޫނުލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ( 9/2014

 ތާވަލަށް ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެއެވެ. 

ގައި ޓުތަކު ކޯރުޢީ ޝަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،"ޤާނޫނީ ވަކީލު" ނުވަތަ "ޤާނޫނީ ވަކީލުން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ  (ކ)   

 ވަކާލާތުގެ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ވަކީލުންނަށެވެ. 

ނޫނީ ޤާ ،ކުރާކަތްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގައި މަސައް ،"ލީގަލް އޮފިސަރުން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ  (އ)  

 ވެ. ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްފައިވާ ލީގަލް އޮފިސަރުންނަށެ 
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  1ޖަދުވަލު 

c 

 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

 މާލެ،              

 ދިވެހިރާއްޖެ.           

 

 ފޯމު  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހިލޭ  ތެރިކަން ޤާނޫނީ އެހީ 

 

 ހ. އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 މަ ނަން: . ފުރިހ1ަ

. ޖިންސް:  އަންހެން           ފިރިހެން 2  

ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: /. ދ.ރ.އ.ކ. ނަންބަރު 4 ): (....../....................../.......... އުފަން ތާރީޚ3ު   

 . ދާއިމީ އެޑްރެސް:  5 . މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:6

. އީމެއިލް އެޑްރެސް:8 ނަންބަރު: . ފޯނ7ު   

ގެ ނިސްބަތް: . ކާވެނީ 9  

 މީހަކާ ނުއިނދޭ        މީހަކާ އިނދެގެން        އިނދެ ވަރިކޮށްފައި       ހުވަފަތްވެފައި 

 ށ. އާމްދަނީގެ މަޢުލޫމާތު 

ލަތްތައް ސީ. އާމްދަނީ ލިބޭ ވ10ަ  

ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ    ވަޒީފާއިން  

ރު ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށްދޭ ޢިނާޔަތް އަހަ 65 އާއިލާ / އެހެން ފަރާތްތަކުން ދޭ އެހީ   

ނާޔަތް ޢި ދޭ  ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ނާޔަތް ޢި  ދޭ  މައިން/ބަފައިންނަށްއެކަނިވެރި   

 ވިޔަފާރި  

 އެހެން ގޮތަކުން       

 : ލު ސީތަފު
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...................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................... 

 ނ. މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

  ހިމެނިދާނެ): ތަކެއްހާއެއް ނުވަތަ ސަފުހާމެނުމަށް އިތުރު ސަފު : (މި މަޢުލޫމާތު ހިޞާ ލާނީ އެހީ ބޭނުންވާ މައްސަލައިގެ ޚު . ޤާނޫ 11

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.......................... 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................. 

 ރ. އެހެން ފަރާތަކުން ލިބޭ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު 

 

 ލިބެމުންދޭ       ނުދޭ ؟  އި އެހެން ފަރާތަކުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ލިބެމުންދޭހެއްޔެވެމައްސަލައިގަ ފައިވާއިހުށަހަޅަ. 12

 . އެހެން ފަރާތަކުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ލިބެމުންދާނަމަ، ލިބޭ އެހީތެރިކަމުގެ ބާވަތް:13

 (ހ) ޤާނޫނީ ލަފާ 
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 (ށ) ޑޮކިއުމަންޓުތައް ތައްޔާރުކޮށްދިނުން 

 ވަކާލާތުކޮށްދިނުން               (ނ) ކޯޓުގައި

 (ރ) އެހެނިހެން 

 

  . ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ލިބެމުންދާނަމަ، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ އިދާރާގެ ނަން:14

...................................................................................................................................................................... 

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުގެ ނަން:  ،. އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ލިބެމުންދާނަމ15ަ

...................................................................................................................................................................... 

. އިޤްރާރު: ބ  

 އޮފް ދަ ސް ކޮމިޝަންން ރައިޓްމައުމެދުވެރިކޮށް ހި "ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު " ،އަހުރެން. 16

ހީތެރިކަން ން ޤާނޫނީ އެއި ވްސް  އޮފް ދަ މޯލްޑިހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ޖައްސައިދިނުމަށް މި އެދެނީ "ނޫނީ އެހީތެރިކަން ހަމަމޯލްޑިވްސްއިން ޤާ

ރިހާ ހު ދީފައިވާ  ފޯމުގައި  މިއެނގިހުރެއެވެ. އެ ގަވާއިދުގައި ހުރި ކަންކަން ރަނގަޅަށް " ރަނގަޅަށް ކިޔައި، ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ހިލޭ  ކަން ތެރި ނީ އެހީން ޤާނޫއި މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއު"ހި މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަން ޤާނޫނީ ،އިލިބެމުންދާއިރު ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތެއް ނުދިނުމަށާދަށުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ގެ ދު" އިވާގަ ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ 

އެއްބަސްވެ،  ށް އަހުރެން ކުރުމަނު އެކަށީގެންނުވާ އެއްވެސް ޢަމަލެއް  ނުވަތަ އަނިޔާކުރުންފަދަ  ،ފަރާތްތަކަށް ބިރުދެއްކުން، ނުވަތަ އިންޒާރުދިނުން

އްޖެނަމަ، އިން އުނިވެގެ ކިބަރުޠެއް އަހުރެންނުވަތަ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަ ކޮށްފިނަމަ، އެފަދަ ޢަމަލެއް

 ލްޑިވްސް އަށް މޯ ދަ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް އޮފްއުލުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ހިއިހުއްޓަ ތެރިކަންރެންނަށް ލިބިދޭ ޤާނޫނީ އެހީ އަހު

 ބޫލުކުރަމެވެ.ލިބިގެންވާކަމަށް އަހުރެން ގަ

 : ރީޚުސޮއި:                                    ތާ 

ހު ބާއްވާ ށަހެޅުމަށްފަ ފޯމު ހު މިޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފޯމާއެކު  މި •

ގެ ދު" އިވާގަ ނުމާބެހޭ ށްދިރުކޮހިލޭ ފޯ  ތެރިކަންމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ޤާނޫނީ އެހީއު"ހިފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި، 

ކާއި ޔެކިޔުންތަންމާނީ މި ލިންވާނެއެވެ. ޤާނޫނީ އެހީދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ގެންނަބަޔާންކޮގައި  2ޖަދުވަލު 

 ށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައެވެ.މަޢުލޫމާތަދޭ  ބައްދަލުވުމުގައި

 ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް 

އިގަތް ފަރާތުގެ ނަން: ފޯމު ބަލަ  

: ތާރީޚު  

 ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: 
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 2ޖަދުވަލު 

c 

 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

 މާލެ،              

 ދިވެހިރާއްޖެ.           

 

 ފަހު، ލިބުމަށް  ފޯމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހިލޭ  ތެރިކަން ޤާނޫނީ އެހީ 

 ތެރިކަމަށް އެދޭ ފަރާތާ ބައްދަލުކޮށް ހޯދާނެ މަޢުލޫމާތުގެ ޗެކްލިސްޓް އެހީ 

 

 ،ރިހަމަކުރާނީފުރި ބައިތައް އަށް ހުޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހޯދަން އެދޭ ފަރާތުންނެވެ. (މ) ފިޔަވައި (ހ) އިން ފެށިގެން (ފ) އާ ހަމަ ،) ފުރިހަމަކުރާނީ ވގެ (: މި ޗެކްލިސްޓުނޯޓު

 ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފެކެވެ.  ،މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދޭ އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތުން

 ހ. އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ފުރިހަމަ ނަން: 

 ދ.ރ.އ.ކ ނަންބަރު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: 

 ށ. އިނދެގެން އުޅޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު 

 ފުރިހަމަ ނަން: 

............../.........)އުފަން ތާރީޚު: (....../........  

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:   

 ދެމަފިރިން އެއް ގެއެއްގައި ނޫޅޭނަމަ މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:

)މަށް ކުރު ރީގައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަ އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ދަރިން ތިބިނަމަ ތި  18ނ. ދަރިންގެ މަޢުލޫމާތު (އުމުރުން   

އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންގެ އަދަދު 1  

އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުގެ ކުދިންގެ އަދަދު 7އަހަރާއި  2  
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އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުގެ ކުދިންގެ އަދަދު 12އަހަރާއި  8  

އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުގެ ކުދިންގެ އަދަދު 15އަހަރާއި  13  

ގެ އަދަދު އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުގެ ކުދިން 18އަހަރާއި  16  

 ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުންނަ ކުިދން ތިބިނަަމ، އެ ކުދިންގެ އަދަދު 

ވަޒީފާ އަދާކުރާނަމަ:ރ.   

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގެ ނަން: 

 އަދާކުރާ ވަޒީފާ: 

 ފޯނު ނަންބަރު: 

 މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު ލިބޭ އާމްދަނީ: 

އަމިއްލަ މަސައްކަތެއް ކުރާނަމަ:  ބ.  

  މަސައްކަތް: ކުރާ

 އެވްރެޖްކޮށް މަހަކު ލިބޭ އާމްދަީނ: 

އެހެނިހެން ގޮތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ: ޅ.  

 އެވްރެޖްކޮށް މަހަކު ލިބޭ އަދަދު: 

ޕެންޝަން ލިބޭނަމަ: ކ.   

 ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަންތަުނގެ ތަފުސީލު: 

 

 

 

 

 ޕެންޝަނުގެ ގޮތުގައި މަހަކު ލިޭބ އަދަދު: 

ޚަރަދު އްޗަށް ހިނގާ މަހެއްގެ މަ  އ.  
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އަދަދު:  ދައްކާދިރިއުޅޭ ތަނަށް ކުލި ދައްކާނަމަ، ކުލީގެ ގޮތުގައި މަހަކު   

އަދަދު:  ދައްކާ ދިރިއުޅޭ ތަނުގެ ބިލުތައް ދައްކާަނމަ، އެވްރެޖްކޮށް ބިލުތަކަށް   

 އަދަދު:  ދައްކާމަހަކު  ،ޚަރަދުދޭނަމައަނބިމީހާައށް ، އިނދެ ވަރިކޮށް

 އަދަދު:  ދައްކާދަރިންނަށް ޚަރަދު ދޭނަމަ، މަހަކު  ،އިނދެ ވަރިކޮށް

ބެލެހެްއޓުން  ގެ މީހުންއާއިލާ ދިރިއުޅުމުގެ ޛަރޫރީ ބޭނުންތަކަްށ (ކެއިން ބުއިން، އަްނނައުނު، ޞިއްޙީ ކަންކަން، މައިންބަފައިްނ ނުވަތަ

 އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ކަންކަމަށް) މަހަކު ޚަރަދުވާ އަދަދު: 

ރިކަމަށް އެދޭ ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައި ޤާނޫނީ އެހީތެ ވ.   

 ދަ މިޝަން އޮފް ކޮއިޓްސް މަން ރައުމެދުވެރިކޮށް ހި "ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު" ،އަހުރެން

ހީތެރިކަން ން ޤާނޫނީ އެއި ވްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިރައިޓްސް ކޮމިޝަން ހިއުމަންޖައްސައިދިނުމަށް މި އެދެނީ "މޯލްޑިވްސްއިން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހަމަ

ތުކަމަށް އަހުރެން ދު މަޢުލޫމާމާތަކީ ތެ ދީފައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫޗެކްލިސްޓުގައި  " ރަނގަޅަށް ކިޔައި، އެނގިހުރެއެވެ. މި ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ކަން ނީ އެހީތެރިތަ ޤާނޫނުވަ ،ދަ މޯލްޑިވްސްއަށް ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިވާނަމަހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް  އިޤުރާރުވަމެވެ.

ން  އެހީތެރިކަޤާނޫނީ ނުވަތަ ،ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ބިރުދެއްކުން ނުވަތަ އަނިޔާކުރުން ފަދަ އެކަށީގެންނުވާ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ

 ހިއުމަން ރައިޓްސް  އިޚްތިޔާރުއިލުމުގެއަހުރެންގެ ކިބައިން އުނިވެއްޖެނަމަ، ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހުއްޓަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠެއް

 ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބިގެންވާކަމަށް އަހުރެން ގަބޫލުކުރަމެވެ. 

 ުފރިހަމަ ނަން:                                 ތާރީޚު:                  ސޮއި: 

 ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފު ފުރިހަމަކުރުމަށް: ކުރުމަށްފަހު  މައްސަލަ ރިވިއު މ. 

ނުވޭ: ހަމައެއްޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ފޯރުކޮްށދިނުމަށް ޝަރުޠު ހަމަވޭ:             ޝަރުޠު   

 ސަބަބު: 

 

 

  މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ޯހދި މުވައްޒަފުގެ ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު

 ނަން: ނަން:

 މަޤާމު: މަޤާމު: 

 ސޮއި: ސޮއި: 
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 އިތުރު މަޢުލޫމާތު: 

 

 

 

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް  ޗެކްލިސްޓު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި 

 މި ޗެކްލިސްޓު  .ްނމިދާެނެއވެނިޝަނަށް ުނަމށް ކޮމިލިުޔން ހުށަހެޅުަމށް ވަކި ުމއްދަެތއް ދި ލަެތއް ދިާމެވގެން ލިެޔކިޔުމެއް ހުށަެހޅެން ނެތްަނމަ، އެހާ: ޚާއްޞަ ނޯޓު

 ފުރިހަމަުކރާނީ ކޮމިަޝނުގެ ުމަވއްޒަފެެކވެ. 

 ހުމަށް ޖެ ފާހަގަ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ލިސްޓު  

 ލިޔުމެއް ރަސްމީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ  1

 )މިޓްރކް ޕަރ ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ ވާ ފިކެޓުއުފަްނުދވަހުގެ ސެޓު(ދިވެިހރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑު ނުވަތަ 

 ނުޖެޭހނެެއވެ. ެށއްހަޅާކައް ހުށަ ކާކުކަން ައންަގއިދޭ ލިޔުމެްއގެ ކޮޕީއެ ،ިމ ބައްދަުލވުުމަގއި ފަިއވާަނމަ،އިކުރިން ކޮޕީެއއް ހުށަހަޅަ 

 

 ންކޮށްދެވޭނެ ލިޔުމެއްގީދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭކަން ޔަ  2

 ލީގެ އެއްބަސްވުން / ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ލިޔުމެއް)(ކު 

 

  ފިކެޓު ވަރީގެ ސެޓުނުވަތަ  ފިކެޓުކާވެނީގެ ސެޓު 3

 ލިޔުމެއް ރަސްމީކާކުކަން އަންގައިދޭ  ،ދަރިންގެ 4

 )ފިކެޓު ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު / އުފަންދުވަހުގެ ސެޓު  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ (

 

  )ވަހުގެ(އެންމެ ފަހު ތިން މަސްދު  ސެލަރީ ސްލިޕްއަދާކުރާ ވަޒީފާއިން ލިބޭ މުސާރައިގެ ބަޔާން ނުވަތަ  5

  .ލިޔުމެއް އަންގައިދޭއާމްދަނީ ލިބޭކަން  އެހެން ގޮތަކުންފިޔަވައި  ވަޒީފާ 6

  )ވަހަށްމަސްދު ން ބޭކަމުގެ ލިޔުމެއް (އެންމެ ފަހު ތި އެހީގެގޮތުގައި ފައިސާ ލި ޞަޕެންޝަން ނުވަތަ ޚާއް  7

  ކުއްޔަށްދީގެން އާމްދަނީ ލިބޭކަމުގެ ލިޔުމެއް (ކުލީގެ އެއްބަސްވުން) ތަނެއް 8

  .މެއްލިޔު އަންގައިދޭއަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް އާމްދަނީ ލިބޭކަން  ،މީހަކާ އިނދެގެން އުޅޭނަމަ 9

 ގުމުގައިވާއެން އެ އެފަދަ އެންގުމެއް އަދި  ،ވާނަމަ ފައިއިޚަރަދުދޭން ކޯޓުން އަންގައަނބިމީހާ ނުވަތަ ދަރިންނަށް  10

 ) (އެންމެ ފަހު ތިން މަސްދުވަހުގެ ވާލުކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުންހަގޮތުގެމަތިން ފައިސާ 

 

 


